Datum van indiening : 2 maart 2020
Interpellatie van de heer Jan Busselen aan de mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid
Onderwerp : De mogelijke sluiting van foyer Bodegem

Geacht Collegelid,
Op 26 mei 2019 vernamen we via de pers dat het opvangcentrum Foyer Bodegem dreigt te
sluiten. Foyer Bodegem bevindt zich midden in de Anneessenswijk en werd in de jaren 1970
opgericht door het Leger Des Heils. Het toenmalig volkshotel voor minderbedeelden
professionaliseerde door de jaren heen en werd een opvang voor thuislozen met het doel om de
gebruikers een plek aan te bieden waar ze tot rust konden komen en om deze mensen de kans
te geven om te herintegreren in de samenleving.
Het centrum vangt op dit moment 73 alleenstaande mannen op. Ze leven in kamers van drie tot
vijf personen of in een dortoir. Ze betalen 17 euro per dag. Vol pension. Dat lijkt goedkoop,
maar voor veel daklozen is dat al limiet. Desondanks zit Foyer Bodegem permanent vol.
In een stad waar het aantal daklozen in 10 jaar tijd meer dan verdubbelde is een opvangcentrum
als Foyer Bodegem geen luxe maar een werking die fundamenteel werk verricht en daar
waardering en ondersteuning voor verdient.
Maar de besparingen bij CAW, opgelegd door minister Wouter Beke, Vlaams minister van
Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, maakt dat deze organisatie in een
financiële precaire toestand wordt geduwd. Vanaf 2020 moet CAW 5 miljoen euro besparen.
In Brussel moet de werking het met twintig personeelsleden minder doen, van wie tien in Foyer
Bodegem. Het is geen verrassing dat de besparingen door de Vlaamse regering een effect
hebben op de werking van de sociale en culturele sector in Brussel.
Het kabinet van Wouter Beke reageerde al en verklaarde dat “het CAW Brussel in moeilijke
financiële papieren zit omwille van keuzes uit het verleden en dat zijn besparing maar
verantwoordelijk is voor het ontslag van 4 voltijdse medewerkers binnen CAW Brussel. Verder
verklaarde Beke’s woordvoerder ze met de andere overheden in overleg zou gaan.
In het Vlaamse Regeerakkoord lezen we het volgende: “Wie hulp nodig heeft, laten we nooit
in de steek. Voor de ondersteuning van kwetsbaren maakt de Vlaamse Regering de nodige
budgetten vrij.”
Dezelfde ambitie lezen we in het bestuursakkoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Die wil efficiënt de strijd aangaan met ongelijkheid en armoede. Het VGC gaat zelfs nog een
stap verder, daar lezen we dat “de strijd tegen armoede door het hele bestuursakkoord loopt.
Overal zien we mogelijkheden om stap voor stap de armoede in onze stad terug te dringen. Dat
is geen vrijblijvende keuze van dit college, maar een noodzaak voor een sterker Brussel.”

Mijn vragen zijn de volgende:
̵
̵
̵
̵
̵

Heeft u reeds contact gehad met de directie en het personeel van foyer Bodegem?
Heeft u een zicht op de schulden en de historiek van de opgelopen schulden bij foyer
Bodegem?
Heeft u reeds contact gehad met het kabinet van Vlaams minister Wouter Beke en weet
u of er flankerende maatregelen zullen genomen worden om de organisatie te
ondersteunen?
Zal u maatregelen ondernemen om de sluiting van foyer Bodegem te vermijden?
Hoe rijmt u de intentie in uw bestuursakkoord dat zegt armoede te willen terugdringen
met de realiteit die ons duidelijk maakt dat ondersteunend kostbaar sociaal werk?

Hoogachtend,
Jan Busselen

